
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

Curso: Licenciatura em Letras: Libras 
Nome da disciplina: Escrita de Sinais 2 
Professor Responsável: Mariângela Estelita Barros  estelita@ufg.br 
Carga horária da disciplina: 64h 
Período: 26/07/2021 a 12/08/2021 
I – Ementa 
Aprofundamento de estudos sobre processo de aprendizagem da leitura e escrita de sinais. Alternativas didático-
pedagógicas para o ensino da escrita de sinais conforme a faixa etária dos alunos: infantil, juvenil e adulta. 
Produção de textos escritos em língua de sinais. 
II – Objetivo 
Discutir sobre processos mentais e sociais relacionados ao ensino e aprendizagem de escrita de sinais. Estimular 
a criação de recursos didático-pedagógicos, como jogos e atividades, para o ensino de ELiS. Promover a 
produção de textos em Libras/ELiS. 
III - Conteúdo programático (Formato que aparecerá na plataforma Moodle Ipê) 
REVISÃO:  Estrutura básica da ELiS  
APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA: Teoria e avaliação 
PRODUÇÃO ESCRITA: Prática e avaliação 
LEITURA: Prática e avaliação 
JOGO: Criação de recursos didáticos de ELiS e avaliação 
IV – Metodologia 
Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto, como: plantão de 
dúvidas online em tempo real (Whatsapp e Zoom), e-mail, encontros síncronos (Zoom). 
Atividades previstas: leitura de materiais (artigos, slides e vídeos) disponibilizados na plataforma Moodle Ipê. 
Produção do(a) aluno(a): jogos Kahoot, produção de textos em ELiS, criação de vídeo-resposta, criação de um 
jogo/atividade para o ensino de ELiS, realização das avaliações.  
Encontros síncronos: momento para esclarecer conteúdo e explicar a execução das atividades. Os encontros 
síncronos acontecerão em dias pré-determinados no cronograma, das 19h às 20h, pela plataforma Zoom. Os 
encontros síncronos são obrigatórios. Neles, as interações acontecerão em Libras e não contará com a 
presença de intérpretes. 
Plantão de dúvidas: momento para esclarecer dúvidas, sejam sobre o material lido, sobre a execução das 
atividades, ou sobre a escrita ELiS. O plantão de dúvidas acontecerá de segunda a sexta das 14h às 22h pelo 
WhatsApp. 
 

V – Avaliação 
ATIVIDADE VALOR 

N1 
 

Produção escrita  8,0 
Vídeo: Aprendizagem de Leitura e escrita 2,0 

N2 
Leitura de texto 2,0 
Produção de jogo/atividade 2,0 
Produção escrita 6,0 



 

 

 
Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da 

pandemia pelo coronavirus (SARS-CoV-2), o que por sua vez, motivou a adoção do modelo de ensino remoto 
emergencial, com vistas à proteção dos direitos autorais, de imagem e voz de professores e estudantes, abaixo 
estão elencadas algumas medidas/resoluções, as quais deverão ter a ciência e concordância de todos os 
envolvidos nas atividades de ensino previstas para esta disciplina.  

1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas poderão ser 
gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz do professor e dos estudantes. A gravação das 
atividades remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta do docente responsável pela disciplina e os alunos 
nela regularmente matriculados.  

VI – Frequência 
A frequência será acompanhada especialmente pela realização das atividades propostas na plataforma Moodle 
Ipê e pelo comparecimento aos encontros síncronos pré-determinados no cronograma.  
 
VII – Bibliografia básica 
CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Lingüística. São Paulo. Editora Scipione, 2002. 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Ed.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. v. 1 e 2. São Paulo: 
EDUSP, 2004 
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira, 
v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
ESTELITA, M. ELiS – Escrita das Línguas de Sinais. Petrópolis: Arara Azul, 2007. 
HIGOUNET, C. História concisa da escrita. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2003. 
MAN, J. A história do alfabeto: Como 26 letras transformaram o mundo ocidental. Trad. Edith Zonenschain. 2.ed. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2002. 
 
VIII – Bibliografia complementar 
BARROS, M. E. ELiS – Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre: Penso, 2015. 
BRAGGIO, S. L. B. Leitura e alfabetização. Da concepção mecanicista à sociopsicolinguística. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1992.  
RICHARDS, J. C.;RODGERS, T. S. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Cambridge: 
CaMbridge University, 1986. 
TOMLINSON, B.; MASUHARA, H. A elaboração de materiais para cursos de idiomas. Coleção Portfolio 
Sbs12: reflexões sobre o ensino de idiomas. São Paulo: Editora SBS, 2005. 
 
VII – Bibliografia adicional para o ensino remoto: 
GONÇALVES, S. Aprender a ler e compreensão do texto: processos cognitivos e estratégias de ensino. Revista 
Iberoamericana de Educación, n. 46. Madri: Organización de Estados Iberoamericanos, 2008.  
http://docplayer.com.br/18690270-Aprender-a-ler-e-compreensao-do-texto-pro%20cessos-cognitivos-e-
estrategias-de-ensino.html 
 
PEREIRA, M. C. C., ROCCO, G. C. Aquisição da escrita por crianças surdas - início do processo. Letrônica, v. 
2, n. 1. Porto Alegre: PUCRS, 2009.   
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/article/view/4788/4057  
 
PEREIRA, M. C. C. Aquisição da língua portuguesa escrita por crianças surdas. Anais do SIELP, v. 1, n. 1. 
Uberlândia: EDUFU, 2011. 
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/06/volume_1_artigo_066.pdf  
 
STUMPF, M. Aquisição da escrita de língua de sinais. Letras de Hoje, v. 36, n. 3. Porto Alegre: PUCRS, 2001. 
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/14589/9749  
 
* Outros títulos poderão ser indicados conforme o desenvolvimento do programa, bem como vídeo-aulas 
produzidas pela professora. Todo esse material, ou link para ele, será disponibilizado pela plataforma Moodle 
Ipê.  



 

 

2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas o professor e os estudantes 
regulamente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização do professor, o acesso de terceiros ao 
ambiente virtual de ensino remoto, que porventura, não estejam diretamente envolvidos com as atividades nela 
desenvolvidas.  

3) Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pelo professor, não poderão ser objeto 
de divulgação ao público externo, seja por meio de redes sociais, filmagens, vídeos, impressos de fotografias e 
quaisquer outros meios de publicação e comunicação.  

4) O material didático produzido e fornecido pelo professor deve ser utilizado apenas para fins 
educacionais e pedagógicos da disciplina.  

5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas gravadas sem a 
autorização expressa da professora. 
 
 

 
PLATAFORMA MOODLE IPÊ – CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA 

 
PERÍODO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ESTUDO: 26/07/2021 A 12/08/2021 

PLANO DE ESTUDO PARA SER DESENVOLVIDO NA PLATAFORMA MOODLE IPÊ 
CARGA 

HORÁRIA 
1. REVISÃO – ESTRUTURA BÁSICA DA ELiS 

Vídeos (links do youtube): visografemas, tipos de sinal, diacríticos de CD 
Kahoot 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

12h 

2. APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA 

Leitura de textos teóricos 
Vídeo (links do youtube) 
Atividade avaliativa N1 (2,0 pontos): produção de vídeo  

8h 

3. PRODUÇÃO ESCRITA: PRÁTICA   

Vídeo (links do youtube) 
Atividade avaliativa N1 (produção escrita) (8,0) 
Atividade avaliativa N2 (produção escrita) (6,0) 

24h 

4. LEITURA:PRÁTICA 

Atividade avaliativa N2 (2,0): produção de vídeo 
8h 

5. JOGO - RECURSOS DIDÁTICOS DE ELiS 

Atividade avaliativa N2 (produção de jogo/atividade) (2,0) 
12h 

Carga horária total 64h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA ELiS 2 – 2021/1 
Os dias marcados de azul, são aulas síncronas obrigatórias.  
Nos demais dias, a professora estará de plantão pelo Whatsapp das 14h às 22h para tirar 
dúvidas. O contato pode ser feito pelo grupo da turma ou individualmente. 

26/07 

Apresentação do curso: 
- Produção escrita 
- Atividade de Leitura 
- Criação de jogo (pode começar a ser planejada a partir de hoje) 

27/07 
Vídeo revisão de Visografemas 
Kahoot 1 –  Visografemas 
Kahoot 2 – Traduzir palavras 

RE
V

IS
Ã

O
 

28/07 
Revisão de Tipos de Sinal 
Kahoot 3 –  Tipos de sinal 
Kahoot 4 – Leitura de palavras 

29/07 
Revisão de Diacríticos de CD 
Kahoot 5 – Diacríticos de CD 
Kahoot 6 – Frases  

30/07 Leitura de textos sobre Aprendizagem de Leitura e Escrita 
 

TE
O

RI
A
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O

 

31/07 

 
Leitura de textos sobre Aprendizagem de Leitura e Escrita 
Criar vídeo com discussão teórica (entrega até 01/08) (N1: 2,0) 
 

02/08 Produção escrita 1  

PR
O

D
U

ÇÃ
O

 
ES

CR
IT

A
 03/08 Produção escrita 2  

04/08 Avaliação (Produção escrita – N1: 8,0)   

05/08 Produção escrita 3 
Atividade de Leitura (entrega até 11/08)  

06/08 Produção escrita 4  
07/08 Criação do jogo (entrega até 11/08) 
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PR
O

D
U

ÇÃ
O

 
ES

CR
I

TA
 

09/08 Criação do jogo 
10/08 Criação do jogo  



 

 

11/08 Enviar Atividade de Leitura (N2: 2,0) e Apresentação do jogo 
(N2: 2,0) 

12/08 
Avaliação (Produção escrita – N2: 6,0)  

 
N1= vídeo teórico (2,0) + produção escrita (8,0)  
Datas: vídeo teórico – 01/08 
             produção escrita – 04/08 
N2=vídeo de leitura (2,0) + jogo (2,0) + produção 
escrita (6,0) 
Datas: vídeo de leitura – 11/08 
             jogo – 11/08 
            produção escrita – 12/08 

 


